Ročník XI.

č. 1

LEDEN 2017

Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Pod ochranou Matky Boží, Panny Marie
Ve své mateřské dobrotě,
blahoslavená Panno,
shlédni na své děti.
Pohleď na starosti pastýřů, kteří se
obávají, že stádo,
které je jim svěřeno, bude navštíveno
strašným neštěstím.
Pohleď na úzkost tolika lidí, otců a
matek, kteří mají starost o osud
svých dětí.
Oslov ty, kteří vedou války, a
vnukni jim „myšlenku míru“!
Učiň, aby Bůh, který trestá
bezpráví, projevil své milosrdenství,
a obnov mezi národy vytoužený
pokoj a veď je po dlouhý čas k
pravému blahu.
(papež Pavel VI.)

Drazí

bratři a sestry v Kristu. Pod ochranou Matky Boží Panny Marie
každoročně vstupujeme do dobrodružství nového roku. Klademe si i letos
otázku, jaký tento rok bude, co nám přinese, uskutečním své plány, naplním svá
předsevzetí, bude tento rok lepší než ten předchozí? Odpověď zní: „Nevíme.“
Víme však, že vše je v rukou Božích a že máme v nebi mocnou přímluvkyni
Pannu Marii. Do jejich rukou svěřujeme celý svůj život. Je-li Bůh s námi, kdo
proti nám?

Hojnost Božího požehnání, zdraví a radosti
v každodenním životě Vám vyprošuje
P. Jan Můčka
Život farnosti číslo 1/2017
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APOŠTOLÁT MODLITBY
leden 2017
Úmysl všeobecný: Ještě nebyl stanoven.
Úmysl misijní: Za všechny křesťany aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou
a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali odpovědět na
současné výzvy lidstva.
Úmysl národní: Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale
usilovala o evangelizaci současného světa (EG, č. 27)

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci prosinci 2016
přijali:
Matěje Studeníka
Alžběta Kučerová
Freya Josephine Knight
Dominik Richard Knight

Slopné
Horní Lhota
Dolní Lhota
Dolní Lhota

V prosinci 2016 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
3. prosince 2016
Josef Švach
Drnovice 45

69 let

14. prosince 2016
Jan Novák
Drnovice 34

88 let

3. prosince 2016
Vlasta Elšíková;
Slopné 111

67 let

21. prosince 2016
Otilie Navrátilová
Sehradice

81 let

10. prosince 2016
František Frýželka
Slavičín 344

60 let

30. prosince 2016
Anežka Vaněčková
Sehradice

81 let

13. prosince 2016
Jaromír Zvonek
Újezd 322

42 let

31. prosince 2016
Josef Marcaník
Zlín – Drnovice

62 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné, ať jim svítí
Život farnosti číslo 1/2017
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Modlitby za děti
V říjnu 2015 jsme se pomalu a někdy i nejistě začaly scházet ke společným
modlitbám.
Hned od začátku jsme věděly, že chceme být skupinkou maminek, která se bude
modlit za své děti, rodiny, blízké.... Podvědomě jsme se, ale bránily oficiálnímu názvu
Modlitby matek. Ne snad, že bychom něco měly proti Modlitbám matek, ale asi jsme se
bály přijmout závazně nějaká pravidla.
A tak vznikla skupinka pěti maminek, které zprvu odolávaly, ale časem s Boží pomocí
naprosto podlehly základní myšlence Modliteb matek. Jen jsme si dovolily přidat ještě
pár svých vlastních myšlenek a nápadů a zvolily jsme si pro naše společenství název
Modlitby za děti.
Naše cesty se protkávají několikrát za měsíc ke společné chvále, prosbám a díkům za
naše rodiny a děti, které nám Bůh svěřil do opatrování. Modlíme se podle potřeby i za
cizí maminky a jejich rodiny.
A jak to cítí maminky z Modliteb za děti?
..... dnes jsem vděčná, že jsme přijaly základní myšlenku MM, přidaly si tu svoji a
vytvořily společenství maminek, které se modlí nejen za své, ale i za mé děti.
..... co mi společenství maminek (Modlitby za děti) dalo?
Dalo mi možnost SDÍLENÍ. Sdílet s ostatními maminkami své starosti a trápení. Při
každém setkání se vždy najde i chvilka času na toto společné sdílení.
Ale hlavně mi modlitby za děti daly velký dar - ODEVZDÁNÍ. Možnost naučit se
odevzdat své trápení, bolesti a starosti o děti do Božích rukou. Spousty maminek se
snaží věci vyřešit samy, ale kolikrát je to nemožné. Když své děti odevzdáme Bohu, pak
se rázem věci nečekaně vyřeší nebo se otevřou nové možnosti řešení. Díky za to!
.....dnes vím, že Pán moje modlitby slyší. Jsem plná chval a díků. Mít děti není
samozřejmostí, ale je to dar s velkým D od Boha. Stejně tak jako láska, radost, pokoj v
srdci. Jsem vděčná za naše společenství, protože
vždy je za co děkovat.
Děkujeme za zázemí, které jsme nalezly ve farním
domě v Újezdě. Zveme i nové maminky, které by
měly zájem chodit se společně modlit.
Modlitby matek (www.modlitbymatek.cz)
MM
jsou
darem
Všemohoucího
Boha
křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat
svoje mateřství v nové radosti a naději.
Společenství Modlitby za děti

***
V naší farnosti kromě tohoto společenství Modlitby za děti, jsou ještě jiná společenství
jako maminek a babiček v Újezdě, v Drnovicích a v Loučce. Pokud máte zájem dovědět
se více a zapojit se do některého z těchto společenství, rád Vám podám informace,
případně Vás do kteréhokoliv s těchto společenství uvedu.
P. Jan Můčka
Život farnosti číslo 1/2017
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Tříkrálová sbírka
Stejně jako v minulých letech i letos
můžeme v období od 1. do 15. ledna
2017 potkat v ulicích koledníky
Tříkrálové sbírky. Tříkrálovou
sbírku pořádá každoročně Charita
České
republiky.
Skupinky
koledníků, doprovodné akce i
distribuci pokladniček organizují
jednotlivé místní Charity (u nás
Charita Slavičín) často ve spolupráci
s farnostmi, školami nebo různými
mládežnickými organizacemi.
V roce 2000 byla uspořádána první
novodobá dobročinná sbírka s tříkrálovým koledováním v olomoucké arcidiecézi. Po
úspěchu této sbírky, kdy se vybralo 8 414 699 Kč, se další rok zapojily do tohoto
projektu všechny diecéze. Letos proběhne tedy už 17. ročník Tříkrálové sbírky. Každým
rokem se její výnos zvyšuje, minulý rok koledníci vykoledovali rekordních 96 029 404
Kč.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s
dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Většina vykoledovaných
prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na
které se v daném roce vybírá.
Z daru, který dárce vhodil koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo v regionu, kde
byl dar vybrán, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným
v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % na režie sbírky.
Finanční dar pro tuto sbírku je možné odevzdat hotově do zapečetěné kasičky
koledníkům Tříkrálové sbírky, poslat převodem na sbírkový účet 66008822/0800
(variabilní symbol 777) nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo
87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč.
Tento dobročinný projekt by nebylo možné uskutečnit bez velkého množství velkých i
malých dobrovolníků, kteří se každoročně vydávají do domácností po celé České
republice.
Také já jsem byla v minulých letech oslovena, zda bych nešla jako vedoucí skupinky,
která s sebou nese zapečetěnou kasičku a má „na starosti“ malé tříkrálové koledníky.
Sotva jsme se s dětmi v kostele oblekli a vydali se na svůj úsek, začalo pršet, a protože
teploty se pohybovaly pod nulou, začaly cesty a chodníky namrzat. Přesto jsme se
statečně klouzali dům od domu a až do vyčerpání zpívali „My tři králové jdeme
k vám….“. Cestou moji malí koledníci pravidelně padali a já se doslova modlila
k andělu strážnému, aby si nikdo z nich – a samozřejmě ani já – nezlomil nohu nebo
ruku. Zpět do kostela kluci přišli s notně pohmožděnou zadní částí těla, ale šťastní, že
nás všude přijali, darovali nám peníze do kasičky a ještě mnozí mysleli i na ně s nějakou
tou sladkostí nebo korunkou.
Život farnosti číslo 1/2017
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Velké díky patří všem, kteří se aktivně zapojí do Tříkrálové sbírky letošní rok i všem
dárcům.
Mgr. Gabriela Pavelková
(s přispěním www.trikralovasbirka )

Godzone
(periodické okénko pro mladé)
Co se událo v prosinci?
Zimní kino ve Slopném
V pátek 16. prosince se ve Slopném v sále vedle hospody konal druhý ročník zimního
kina. Loni jsme promítali film Božský Evan v Horní Lhotě, letos jsme si vybrali Slopné
a film Božský Bruce. Bruce byl americkým televizním reportérem, ale v životě se mu
příliš nedařilo – vyhodili jej z práce. Všechno to vyčítal Bohu. A tak si s ním Bůh
promluvil a dal mu veškeré své schopnosti, aby to vzal na pár dní za něj. Bruce díky
tomu zjistil, že to není tak jednoduché být Bohem a že ne každou lidskou prosbu je
dobré a žádoucí splnit. Avšak své prosby si Bruce plnil víceméně všechny. Ale ani to
mu nepomohlo udržet vztah s milovanou Grace, která se s ním rozešla. Brucovi nakonec
došlo, jaký byl hlupák! Vrátil Bohu jeho schopnosti a s Grace se šťastně oženil.

Akce na měsíc leden
6. ledna
7. Ledna
14. ledna
21. ledna
27. ledna
27. ledna
28. ledna

Večer chval v Dolní Lhotě (17:30)
Křesťanský ples Valašské Klobouky (19.30)
Večer chval v Újezdě (18:00)
Farní ples v Nedašově
Mládežnická mše svatá (20:00; Valašské Klobouky)
GO EXTREME! (Valašské Klobouky)
Farní ples v Dolní Lhotě

GO EXTREME!
Po roční pauze animátoři děkanátu opět pořádají adrenalinovou noční bojovou hru
s názvem GO EXTREME! Loňské ročníky spočívaly v tom, že vám zavázali oči,
odvezli vás autem někam na neznámé místo a odtud jste měli za úkol dostat se zpátky
do Valašských Klobouk (za pomoci mapy, protnutí stanovených bodů, plnění úkolů po
cestě a zákazu chození po komunikacích). Soutěžilo se v týmech a i naše farnost se
posledního ročníku zúčastnila. Obsadila krásné 5. místo. Máte-li rádi adrenalin a chcete
si sáhnout na dno svých sil, je tato akce určena právě pro vás!!! Sledujte webové stránky
animátorů děkanátu – www.animak.cz nebo FB stránku AnimáK. A poslouchejte
ohlášky! 
Život farnosti číslo 1/2017
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Svatí z kalendáře
sv. Anděla Mericiová
Postavení:
Úmrtí:
Patron:
Atributy:

27. ledna

panna
1540
sester Voršilek
kříž, růženec, schodiště
(někdy nahrazeno žebříkem),
děti, které vyučuje.

Anděla Merici, současnice Dürera a Koperníka,
Kryštofa Kolumba a Vasco de Gamy, Michelangela a
Rafaela, Ignáce z Loyoly a Terezie z Avily, Martina
Luthera a Thomase Müntzera, žila v severní Itálii na
březích jezera Lago di Garda v době renesance. Roku
1535 (rok po založení Tovaryšstva Ježíšova Ignácem z
Loyoly) založila Anděla svoji "SPOLEČNOST SVATÉ VORŠILY", sdružení žen a
mladých dívek toužících žít zasvěceným životem podle evangelních rad čistoty,
chudoby a poslušnosti, a přitom zůstat ve své rodině a ve svém prostředí. Tento způsob
života přibližně odpovídal tomu, co dnes žijí sekulární instituty. Založení Společnosti
bylo také Andělinou odpovědí na naléhavé potřeby 16. století. Anděla skutečně
předstihla svou dobu, protože tehdy žena neměla jinou možnost než život v manželství
nebo v klášteře. Vlivem kulturních a společenských přeměn v 17. století se Společnost
svaté Voršily proměnila v řeholní společenství s klauzurou, které se rozšířilo zvláště v
západní Evropě. Pro své společnice napsala Anděla 3 spisy: Řehole, která byla určená
všem členkám Společnosti sv. Voršily, ukazuje cestu, po které mají jít, aby "byly
pravými a neporušenými snoubenkami Božího Syna". Rady byly diktovány pro ty, které
Společnost vedly. Odkazy, poslední spis, byl napsán hlavně pro vdovy, které
zastupovaly Společnost před světskou i církevní autoritou. Anděla v duchovní závěti
zdůrazňuje důstojnost tohoto jejich poslání: "Bůh vás ve své dobrotě učinil matkami
tolika panen a svěřil vám do rukou své vlastní snoubenky a s důvěrou je odevzdal
vašemu řízení.
Ó, jak v tom ohledu máte děkovat a též prosit". Poslední zmíněné spisy, které
zanechala, Rady a Odkazy mohou sloužit jako průvodci mericiánské spirituality nejen
voršilkám a jejich spolupracovníkům, ale všem křesťanům. "Suor Anzola", jak svatou
Andělu její okolí nazývalo, umírá 27. ledna 1540 v Brescii a je pochována v kostele sv.
Afry. Nyní nese tato svatyně jméno sv. Anděly. Anděla Merici přímo neurčila
Společnosti jeden apoštolský cíl.
A byla tak obezřetná, že zajistila svým dcerám možnost úpravy určitých ustanovení
(Poslední Odkaz): "A kdyby se podle nutnosti doby měla dát nová nařízení nebo něco
udělat jinak, udělejte to moudře po dobrém uvážení".
(převzato z www.vorsilky.cz)

Život farnosti číslo 1/2017
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Duchovní injekce
Za potřebou vítězit se skrývá strach
Nejdřív voják, pak ochránce mentálně postižených
Od mého dětství až dosud jsem prožíval tři velice odlišná období. Když mi bylo
třináct, vstoupil jsem k námořnictvu a strávil osm let ve světě, kde jsme se museli
vyhýbat slabosti za každou cenu. Vyžadovalo se od nás, abychom byli zdatní a rychlí,
abychom stoupali v žebříčku úspěšnosti. Tento svět jsem opustil a otevřel se mi jiný –
akademický svět myšlení. Mnoho let jsem studoval filozofii. Napsal jsem doktorskou
práci a zahájil jsem kariéru vysokoškolského učitele. A znovu jsem se ocitl ve světě,
kde jsem se musel vyhýbat slabosti, nevědomosti a neschopnosti – výkonnost byla
vším. A pak jsem ve třetím období svého života objevil lidi, kteří jsou slabí, mají
mentální handicap. Zasáhl mě nesmírně rozsáhlý svět bídy, slabosti a křehkosti, s nímž
jsem se v nemocnicích a domovech pro mentálně postižené setkal. Odešel jsem ze světa
teorií a idejí, abych objevil, co skutečně znamená být člověkem, být mužem nebo
ženou.
Učili mě, jak usilovat o povýšení, soutěžit, být nejlepší. Přišlo mi to naprosto
přirozené.
Když jsem sloužil u námořnictva, učili mě dávat druhým rozkazy. Přišlo mi to
naprosto přirozené. Celý život mě učili, jak šplhat po žebříčku nahoru, usilovat o
povýšení, soutěžit, být nejlepší, získávat ceny. A k tomuto všemu nás vede současná
společnost. Když to tak ale děláme, připravujeme se o společenství a vzájemnost s
druhými. Během dalších let mého života mě ovšem učili a uzdravili lidé, kteří jsou
nazýváni mentálně postižení a s nimiž žiji v komunitě Archa. Naučili mě, že za
potřebou vítězit se skrývá můj vlastní strach a obavy, strach z toho, že ztratím na své
hodnotě a budu odsunut stranou, strach otevřít své srdce a tváří v tvář druhým lidem,
sužovaným bolestí, být zranitelný a cítit se bezmocný. I mě sužuje bolest, zranění v
srdci.
Zjistil jsem, že i v mém vlastním srdci se ukrývají obrovské síly temnoty a nenávisti
Zjistil jsem totiž cosi, co mě předtím nikdy ani nenapadlo: že i v mém vlastním srdci
se ukrývají obrovské síly temnoty a nenávisti. V jistých okamžicích, při únavě nebo
stresu, jsem pozoroval, jak ve mně roste nenávist a schopnost ublížit někomu, kdo je
slabý a dráždí mě. Myslím, že právě to mě nejvíce zaskočilo – zjištění, kdo skutečně
jsem, a uvědomění si, že poznat sám sebe možná vůbec nechci. Nechtěl jsem připustit,
že by ve mně mohlo být tolik negativního. A tak jsem se musel rozhodnout, zda budu
dál předstírat, že je se mnou všechno v pořádku, a ponořím se do hyperaktivity, nových
projektů, u nichž na všechno to negativní budu moci zapomenout a jimiž ostatním
dokážu, jak jsem dobrý. Elitářství představuje nemoc, která trápí každého z nás. Všichni
chceme být v týmu, který vítězí. Právě tato skutečnost je kořenem všech podob
diktátorství a rasismu. Důležité je být si těchto sil ve vlastním nitru vědom a usilovat o
to, abychom se od nich osvobodili a zjistili, že ten nejhorší nepřítel není někde venku,
ale v našem vlastním srdci! Zvykli jsme si slýchat, že slabí potřebují silné. To je zřejmé.
Vnitřní jednota a uzdravení však nastávají tehdy, když si silní uvědomují, že sami
potřebují slabé. Slabí lidé probouzejí a zjevují srdce, probouzejí energii něhy a slitování,
vlídnosti a společenství. Probouzejí zdroj života… Ano, zlomení a utlačovaní lidé mě
Život farnosti číslo 1/2017

Stránka 7 z 24

toho hodně naučili a radikálně mě změnili. Pomohli mi pochopit, že k uzdravení může
dojít jen ve spodní části žebříčku, ne nahoře.
Vydat se po cestě vstříc uzdravení
Do tohoto všeho vstupuje Ježíšovo poselství jako skutečně radostná zvěst. Nejedná
se totiž především o sérii zákonů, které musíme dodržovat. Víra je především zkušenost
láskyplného setkání s Ježíšem ve víře a něžnosti. Toto setkání nám dává poznat, že jsme
v Božích očích vzácní. Negativní obraz, který sami o sobě máme, nad námi postupně
ztrácí svou moc. Když odhalíme, že nás Bůh miluje, můžeme si sami začít víc
důvěřovat a naše srdce se vydá po cestě vstříc uzdravení navzdory tomu, že nás i nadále
tíží spousta neproměněných slabostí a omezení. Z této zkušenosti pramení naděje. Boží
volání je v nás přítomné jako semeno. Společně s dalšími lidmi můžeme růst ve
společenství těch, kdo věří v Ježíše.
Jean Vanier, Krása lidskosti
(převzato z www.vira.cz)

Citát měsíce
Pravá radost k nám nepřichází od stvoření, ale od Tvůrce.
sv. Bernard

Slovníček
Boží soud
Boží soud nad člověkem nastává ihned po jeho smrti jako soud soukromý; nad celým
lidským pokolením pak po opětovném příchodu Krista jako soud obecný, veřejný a
poslední.
Soukromý soud
Soukromý soud nastává ihned po smrti člověka a neodvolatelně rozhoduje o jeho
věčném údělu (nebi nebo pekle), i když část spravedlivých musí vytrpět ještě časné
tresty za hříchy v očistci.
Poslední soud (obecný soud)
Poslední soud (též obecný soud) nastane po druhém příchodu Krista po všeobecném
vzkříšení z mrtvých. Budou na něm souzeni všichni lidé. Rozsudek soukromého soudu
(po smrti člověka) bude na něm potvrzen před celým světem. Předmětem posledního
soudu bude mravní stav každého člověka: jeho myšlenky, slova, skutky a opomenutí
dobrého. Čas posledního soudu není znám. Po posledním soudu bude mít také tělo účast
na odměně nebo trestu. Potom již nebude žádný očistec.
převzato z www.revue.theofil.cz

Cesty českého národa
22. díl
PROZŘETELNOST BOŽÍ NEDOPUSTILA SMRTI NAŠEHO NÁRODA
A skutečně! Více a více zmíral jazyk náš. Za času císaře Josefa II. vše krom škol
obecných poněmčeno bylo! A tak daleko to šlo, že převeliká část vzdělanců, rodem
Čechů, neuměla ani český pravopis! I ti, kteří se potom jazykem českým zabývali,
mysleli, že vymře, a zacházeli s češtinou asi tak, jako nyní s latinou a řečtinou. Dál a
Život farnosti číslo 1/2017
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dále to šlo, až tak daleko, že v městech českých a obzvláště v Praze téměř hanbou bylo
mluviti česky! Spal jsi, národe můj, v pravdě spánek smrti! K tomu všemu přišla zase
nová pohroma, jež se pokoušela o základ zachránění našeho – o čistou víru
svatováclavskou. Po třicetileté válce přišla totiž na všecky téměř národy po těch
staletých náboženských hádkách jakási dřímota náboženská. Z protestantismu, který
oviklal pravé křesťanství, počala se vyvinovati úplná nevěra. A stalo se, že vnikala i
mezi vzdělance původem a na oko katolické pod jménem osvěty!
Zmohla se v Evropě tajná společnost pod jménem freimaurů, svobodných zednářů, a
ta učinila si úkolem vyhubiti náboženství všecko, tudíž i víru v Boha vůbec! Ještě větší
vliv než svobodní zednáři měli tzv. osvícenci, kteří podvrátili pilíře společenského řádu.
Oni rozšířili nový názor na stát, společnost, na církev. Podvrátili nejprve autoritu církve
a pak došlo i na autoritu světskou. Liberalismus ve věcech hospodářských nutně vedl ke
kapitalismu, socialismu a bolševismu. Na vysokých školách počala se ozývati filosofie
nevědecká, a panovníci nekladli tomu odpor, ba byli i spolu zachváceni, neboť stalo se
módou býti „osvíceným“. Poněvadž církev katolická nejvíce a nejvydatněji nevěře
odpor kladla, kdežto protestantismus vlastně jejím otcem byl, vzbudili freimauři boj
proti církvi katolické, který u nás vypukl mísením se světské moci ve věci církevní =
„josefinismem“.
Zednářství, osvícenectví a josefinismus víkem na rakev národa
To mělo vliv i na naši vlast přeubohou. Prvním následkem toho bylo, že se
protestantismu, ačkoliv za sedmileté války kvůli Prusku zde šířen byl, otevřela sem opět
cesta pod lesklým jménem „tolerance“, snášenlivosti. Agenti z Pruska přišli sem a
knížky sem nosili, slibujíce lidem, že nebudou robotovati a desátky dávati, a i úředníci
na císařských panstvích lákali lid selský k odpadům „k císařské víře“. Jednota českého
národa utrpěla tím ránu velikou – spojení s cizinou ožilo – a co bylo příčinou zkázy
naší, líčilo se na novo jako pramen spásy – a ač se zde zavedlo vyznání lutherské
(německé) a helvetské (švýcarské), vydával se protestantismus za národní a církev
katolická vykřikována na novo za protinárodní. Dalším následkem josefinismu bylo
porušení duchovenstva katolického duchem necírkevním. Nastala ospalost náboženská i
mezi duchovenstvem a šířila se mezi Čechy všude, zvláště v městech. Náboženství
vůbec, katolické pak zvlášť, bylo sníženo za „policajta“ státu k udržení lidu v pořádku.
Zhoubný vliv „josefinismu“ a osvícenství rozestřel zvláště hluboké a tmavé stíny na
náš církevní a národní život. Josef II. byl stoupencem osvícenské teorie, že stát jest
všemohoucím pánem a že mimo státní moc neexistuje žádná jiná moc, zvláště nikoliv
moc církevní. V důsledku toho Josef II. i v oboru církevním počínal si jako nejvyšší
autorita. Vydával dvorní výnosy proti papežským bulám, biskupům nařídil nezaváděti
nic bez zvláštního vládního schválení, zrušil odvolání církevní i úřední ke Sv. Stolci,
upravoval bohoslužebný řád, stanovil církevní jazyk, zrušil kláštery atd.
Josef II. však prováděl svou myšlenku o nejvyšší moci státní i v oboru národním. I
zde rozhodoval neomezeně a absolutisticky. Zamítal všechna stará historická práva
česká a zrušil i všechny zemské úřady české. Země česká byla spravována z německého
ústředí vídeňského. Odtud vydávána nařízení, jejichž účelem bylo poněmčiti náš národ,
aby v celém Rakousku byl jen jeden jazyk, jazyk německý a jedna národnost, národnost
německá. Osud českého národa zdál se býti zpečetěn. Nikdo nemohl věřiti, že národ
pohřížený ve spánek národního uvědomění mohl by odolati nebo dokonce se vzepříti
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germanizačnímu úsilí všemocného dvora vídeňského. Škola, úřady i společenský život
byly úplně v jeho službách a tak na rakev, do níž položen byl národ, počínali již
přiklopovati víko. Nikdo již nevěřil, že národ náš bude ještě někdy žíti osobitým
životem národním …
připravil a upravil Vojta Chupík
Pokračování příště

MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN
MATKA
M. VOJTĚCHA HASMANDOVÁ SCB
JSME V DLANI BOŽÍ – DOPISY
Z VĚZENÍ
Vydalo nakladatelství Cesta 2013
1. Člověk je to, co chce. Chtějte být svatí.
2. Někdy i vnější nezdar bývá posilou vnitřních hodnot, kterým patří nejpřednější místo.
3. Služme Pánu s radostí. Víte, že vědomí plnění vůle Boží nejen sílí, ale naplňuje
klidem, ba radostí.
4. Ať všichni pocítí přitažlivou sílu křesťanské dobroty.
5. Svatost musí něco stát. Nakolik vás svatost bude něco stát, natolik jí dosáhnete.
Všude, vším, každým okamžikem.
6. Důvod k radosti máme vždy, protože i to, co je záporné - bolest – i to člověka
prohlubuje a obohacuje pro život.
7. Modlete se, abyste nikdy nepromarnili čas, který Bůh ve své lásce dává svým. Vždyť
lidská slabost dovede poskvrnit všecko.
8. Nás křesťany nesmí bolest vést k zatrpklosti, ale povznášet, činit lepšími, učit chápat
jiné a hlavně omlouvat.
9. Každý den našeho života je velkým darem Božím a bylo by škoda, abychom jej
nechali vyznít naprázdno.
10. Člověk poznává stále, kolik neumí, kolik se ještě musí učit, jak je třeba dát do
služby všechny smysly, aby ovoce bylo plné a ryzí.
11. Plnění Boží vůle naplňuje klidem a dává duši spokojenost a štěstí.
12. Duše má cestu rozletu vždy možnou, volnou, jen kdyby to vždy uměla a chtěla,
kdyby se sama nezastavovala a nezatěžovala.
13. My křesťané máme vždy důvod, abychom se stále radovali.
14. Velké hodnoty se vykupují jen velkými oběťmi a hlavně: člověk musí umět
zapomínat na sebe.
15. Jak často večer člověku ukáže, že málo toho dokázal, kolik neuměl, kde to selhalo
pro nedostatek síly vůle.
16. Člověk dovede tak lehkomyslně utrácet a šlapat chvíle dne, a přece – jak velká je
svatost okamžiku.
17. V čem nemohu jiným pomoc dáti, rač Ty, Kriste, pomáhati.
Život farnosti číslo 1/2017
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18. O kolik vnitřní síly máme proti jiným my – křesťané!
19. Pro křesťana je vždy cesta pevné naděje, a to i v nejtěžších chvílích života.
20. Člověk někdy více roste nezdary než velkými úspěchy.
21. Síla charakteru se neukazuje na vysvědčení, ve chvilkovém úspěchu, vnějším lesku
a časném zhodnocení. Až praktický život ukazuje, zda a jak jsme načerpali poznání
nauky, jak hluboce jsme pochopili pravou moudrost.
22. My nikdy nic neztrácíme, ale získáváme. Nechápeme-li to, ochuzujeme se.
23. Snaž se denně vnášet do svého prostředí kousek světla, i když se tobě bude zdát, že
jsi ve tmě.
24. S překážkami se musí vždy počítat a umíme-li z nich těžit, je to ohromný přínos a
podpora velkých hodnot.
25. Právě těm, kteří se lopotí a jsou obtíženi, je Boží srdce otevřeno.
26. Nikdy nic neztrácíme, poněvadž vším, co je nám obtížné či bolestné vykupujeme si
hodnoty vyšší, větší.
27. V křesťanství nemusí být nikdo sám, že může být se všemi jedno srdce, jedna duše.
28. V utrpení je Bůh svou láskou nejblíže.
29. To je náš hlavní cíl – poznávání nejvyššího Dobra a dávání ho dále a štědře
dobrotou svého srdce.
30. Bůh vše dobře zařídí.
31. Pevná vůle všecko zmůže.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Jana Hazuky, faráře v Horní Lhotě
v letech 1928 – 1942
Minulý zápis jsme s P. Hazukou ukončili rokem 1938, předznamenávajícím konec
československé demokracie a její 1. republiky. Žijí dodnes pamětníci té doby, která
musí být součástí dějepisu naší republiky. Dějepis je paměť lidstva, který historik Pekař
charakterizoval jako reprodukci paměti. Člověk nemůže žít bez paměti. Zapomíná-li na
to, začíná stále znovu, je věčné nemluvně. Co lidstvu uškodilo více, zda zneužití dějin
nebo nedbání dějin, jejich pochybený a pochybný výklad? To je otázka?! Dnes už je
víceméně jasné, a uznává to ve světě (až na eurokomunisty) kdekdo, že rozbití
Rakouska-Uherska byla pohroma nejen pro český národ, ale i pro Evropu a svět. Padl
tak nejen svorník, který soustřeďoval malé národy střední Evropy a zabraňoval jim, aby
se navzájem utlačovaly (Rob. Ingrim: „Rakousko utlačovalo své národy tím, že jim
všemožně překáželo, aby se vzájemně utlačovaly.“), ale také středoevropská mocnost,
která oddělovala Východ od Západu, zabraňovala rozdělení Evropy na dvě půlky a v
podstatě vytvářela to, co můžeme nazvat jednotou Evropy. Jestliže můžeme vůbec
hovořit o Evropě, bylo to Rakousko-Uhersko. Nebyl to stát západní ani východní,
protože to byl stát i západní i východní. Jakmile tento stát padl, nutně se otevřely dveře
pro konfrontaci, která po dějinně velmi krátké době (co to je dvacet let) nastala.
Současný statu quo, kdy jsme integrovaní v Evropské unii a v NATO by (řečeno
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kondicionálem) k podobné situaci nemělo dojít. Nihil novum sub sole – nic nového pod
sluncem. Tuto politickou konstelaci měla na mysli resp. chtěla vytvořit před staletími ze
středověké Evropy jakýsi nadnárodní celek, ideu čehosi jako nadstátu, barokní pokus o
mystickou Panevropu – habsburská monarchie, její panovníci. Ne žádný orel, ale něco
duchovnějšího, reálnějšího, jak to vidí podle různých emblémů a památek na svých
cestách v zemích, nad nimiž slunce nezapadlo – Karel Čapek. Píše o tom v jednom ze
svých cestopisů Obrázky z Holandska (1931) – v závěrečné kapitole, kde se účastnil
kongresu PEN klubu. Doporučuji k přečtení. O čem všem před téměř 90 lety snil K.
Čapek. Škoda obou bratří Čapků, kteří se stali obětí nacistické totality, ale jejichž dílo
nebylo zapomenuto.
Léta Páně 1939
Nový rok začíná krásným a teplým počasím, dostavuje se nedostatek píce. Dobytek
draží, neklid a nejistota se množí. V únoru se tak oteplilo, že lidé začali s pracemi
jarními plnou parou, orali a seli. Den 15. března přinesl pro naši vlast velkou změnu
historickou. Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler obsadil vojskem Československo.
Slováci se odtrhli od Čech a Moravy a prohlásili se za samostatný stát s pomocí
německé říše. Naše vlast stala se Protektorátem Čechy a Morava, ustanoven Dr. K.
Neurath za protektora se sídlem v Praze. Naše armáda rozpuštěna. Vláda Beranova
vyměněna za jinou pod předsednictvím generála Al. Eliáše. Náš bývalý president
republiky Dr. E. Hácha stal se státním presidentem a naše vlast včleněna do říše
německé. Počátkem druhé polovice dubna zrušeny obě stávající politické strany - jak
národní jednota, tak strana práce a zavedena jest jediná strana národního souručenství.
Kanonická visitace 25. 5. 1939 V. Strmiska – děkan a Josef Stašek Conk. Záznamy ve
farní kronice z let 1940 – 1941 nejsou uvedeny z okolností následně zapsaných až v r.
1942, kdy dne 14. ledna 1942 zemřel dp. P. Jan Hazuka, farář v Horní Lhotě. Jeho smrt
byla zvláštní. Byl otráven plyny, ucházejícími z kamen. Na druhý den našli jej farníci
již mrtvého. Pohřeb jeho konal se v jeho rodišti v Hracholuskách v Čechách. Z jeho
pozůstalosti bylo přiřčeno kostelu 5000 Kč a chudým rovněž 5000 Kč. Do 1.února t. r.
vedl zde prozatímně duch. správu P. Fr. Novák, kaplan z Vel. Ořechova. Od 1. února
byl zde ustanoven administrátorem P. Václav Paluzga, kaplan v Hradčovicích u Uh.
Brodu. Z neděle na pondělí v noci dne 15. června strhla se veliká vichřice, která shodila
z velké věže zdejšího kostela kříž a poškodila střechu. Místy byla tak silná, že i veliké
stromy vyvracela z kořene. 31. března 1942 byly sebrány zvony pro válečné účely a sice
největší vážící 3 q a maličký z malé věže. Prostřední s datem 1793 byl památkovým
úřadem ponechán. Avšak za měsíc ministerstvo hospodářství zamítlo jakékoliv
výjimky. Proto vzali nám i ten památný zvon a zůstal ten nejmenší – umíráček. Kan.
visit. 9. 6. 1942 V. Strmiska děkan. Sv. Mikuláš letošního roku byl pro zdejší farnost
velmi štědrý. Naložil farníkům hornolhotským nového faráře. Stal se jím P. Josef Černý,
dosud farář ve Veselé u Val. Meziříčí. Nastoupil v sobotu 5. prosince. To byla poslední
památnější událost uzavírající rok 1942. Dosavadní administrátor P. V. Paluzga se stal
administrátorem v Růžďce, okr. Vsetín.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
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ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Misericordiae Vultus – Tvář milosrdenství
V úvodu 11. kapitoly výše nadepsané buly, kterou bude tento zápis pokračovat,
papež František připomíná, že toto téma bylo již také obsahem druhé encykliky papeže
Jana Pavla II. Dives in misericordia z 30. 11. 1980. „Zatímco Boží milosrdná láska
začíná „v samém tajemství stvoření“, píše Jan Pavel, „zkušenosti lidu Izraele odhalily,
že milosrdenství je výrazem zvláštní moci lásky“ natolik silné, aby předešla „hříchu a
nevěře“. Ačkoli Starý zákon stále učí, že Bůh je Bůh spravedlnosti, zároveň ukazuje, že
„láska je vznešenější“ než spravedlnost: v tom smyslu, že je prvotní a tvoří podstatu
všeho“. Pro křesťany je toto učení završeno v tajemství Kristova umučení, smrti a
vzkříšení, jež je tím nejvznešenějším vyjádřením Otcova milosrdenství. Tak je
milosrdenství silnější než hřích, ale dokonce silnější než smrt sama (DiM, JPII). Mezi
encyklikami Jana Pavla II. Dives in misericordia nejzřetelněji vyjadřuje podstatu jeho
pastýřské duše a nejjasněji ukazuje, jak se tato duše utvářela skrze zkušenost Karola
Wojtyly s otcovstvím a skrze jeho hluboké pochopení (GW, SN).
11.Nemůžeme opomenout zásadní učení, které svatý Jan Pavel II. nabídnul svojí
druhou encyklikou Dives in misericordia, která byla ve svojí době nečekaná a mnohé
svým tématem překvapila. Svatý papež především poukázal na zapomnění, do něhož
upadlo téma milosrdenství v dnešní kultuře. „Současné myšlení se snad ještě více než v
dřívější době staví proti milosrdnému Bohu a pokouší se i pouhý pojem „
milosrdenství“ odstranit ze života i srdce člověka. Samo slovo a výraz - milosrdenství jako by přivádělo do úzkých člověka, který se více ještě než jindy v historii cítí být
pánem a díky nesmírnému a dosud nepoznanému rozvoji vědy a techniky si podmanil
zemi (srov. Gn 1,28). Takové podmanění země, chápané pouze jednostranně a
povrchně, neponechává žádné místo pro milosrdenství... Proto se také v současné situaci
církve a světa mnoho lidí a mnoho společenství, vedených živým citem víry, přirozeně a
sami od sebe utíkají k Božímu milosrdenství“.
Kromě toho svatý Jan Pavel II. odůvodnil naléhavost zvěstovat a dosvědčovat
milosrdenství v soudobém světě takto: „Vede nás k tomu láska k člověku a všemu, co je
lidské a co je podle mínění mnoha dnešních lidí ohroženo nesmírným nebezpečím.
Kristovo tajemství mne zavazuje, abych hlásal milosrdenství a milosrdnou lásku Boží,
zjevenou ve stejném Kristově tajemství. Toto tajemství mne rovněž vybízí, abych se k
tomuto milosrdenství obracel a vzýval je v dnešním obtížném a rozhodujícím období
dějin církve a světa.“ Toto jeho učení je dnes aktuální více než předtím a zasluhuje si,
aby bylo v tomto Svatém roce oživeno. Bereme si za svá další jeho slova: „Církev žije
svým pravým životem, když vyznává a hlásá milosrdenství – nejvýše obdivuhodnou
vlastnost Stvořitele a Vykupitele – a když přivádí lidi k pramenům Spasitelova
milosrdenství, které sama střeží a spravuje.“
12.Církev má poslání zvěstovat Boží milosrdenství, které je tepajícím srdcem
evangelia, skrze něž má dosáhnout srdce a mysl každého člověka. Kristova nevěsta si
osvojuje jednání Božího syna, který vychází vstříc všem a nikoho nevylučuje. V naší
době, kdy je církev zapojena do nové evangelizace, si téma milosrdenství žádá, aby bylo
podáváno s novým nadšením a novým pastoračním přístupem. Pro církev a věrohodnost
jejího zvěstování je určující, aby žila a dosvědčovala milosrdenství v první osobě. Její
Život farnosti číslo 1/2017
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jazyk a její gesta mají předávat milosrdenství, pronikat do lidských srdcí a vybízet lidi,
aby hledali cestu zpět k Otci. První pravdou církve je láska Kristova. Této lásce, která se
projevuje odpuštěním a sebedarováním, církev slouží a zprostředkovává ji lidem. Proto
tam, kde je Církev, musí být zřetelné Otcovo milosrdenství. V našich farnostech,
společenstvích, ve sdruženích, hnutích a vůbec všude, kde jsou křesťané, by každý měl
mít možnost najít oázu milosrdenství.
13. Chceme tento Jubilejní rok prožít ve světle Pánova slova: MILOSRDNÍ JAKO
OTEC. Evangelista přináší Ježíšovo učení: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec
(Lk 6,36). Je to životní program, který je náročný a stejně tak plný radosti a pokoje.
Ježíšův pokyn je určen těm, kdo slyší Jeho hlas (srov. Lk 6,27). Abychom byli schopni
milosrdenství, musíme tudíž nejprve naslouchat Božímu slovu. To znamená obnovit
hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží
milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl.
Mgr. Vladimír Měřínský
Pokračování příště

OSMISMĚRKA
„Opravdoví přátelé jsou ti, kteří si projevují náklonnost v každém počasí, v dobrém i
špatném, když získávají, i když … (viz tajenka).“
(Primo Mazzolari)
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AUTOBUS, BALÓN, BRUSLE, ČLUN, KOLO, LOKOMOTIVA, LYŽE,
METRO, MOTORKA, PARNÍK, RAKETA, SÁNĚ, TRAMVAJ, VLAK
VRTULNÍK, VŮZ, VZDUCHOLOĎ
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Křesťan a islám (4)
4. Zvláštní případy, které je třeba dobře rozlišovat
To, co bylo o hypotetické společné modlitbě
křesťanů s vyznavači islámu a judaismu řečeno, je
třeba doplnit, protože by mohl vzniknout mylný
dojem, jako bychom vyloučili jakoukoli duchovní
komunikaci mezi křesťany a ostatními vyznavači víry
v jediného Boha, což určitě není pravda.
Každopádně platí, že se můžeme a máme modlit
za všechny, jak o tom vydávají výmluvné svědectví velkopáteční
přímluvy, v nichž se modlíme jak za judaisty, tak za muslimy. Máme si stejně jako náš
Pán přát spásu všech lidí a to, aby dospěli k poznání pravdy, což od sebe nelze
oddělovat (srov. 1 Tim 2,5). I muslimové a judaisté by se mohli modlit za nás. Není
nám ale znám žádný text, který by svědčil, že tak skutečně činí!
Každý vyznavač nějakého náboženství se svým vlastním způsobem také může
modlit za pokoj a mír, jak to bylo uskutečněno v Assisi v roce 1986. Nešlo o společné
modlitby. To není možné, protože vyvstává otázka, jak bychom se modlili? Křesťansky,
judaisticky, jako muslimové, jako buddhisté? Příslušníci a reprezentanti jednotlivých
náboženství se modlili vždy svým způsobem, na odděleném místě, ovšem ve stejném
městě a ve stejnou dobu za totéž, tedy za mír a porozumění. To je nejzazší mez, víc
opravdu není možné!
Pokud by se našel judaista nebo muslim, který by přišel na naše bohoslužby a modlil
by se spolu s námi křesťansky, nebyl by to náš, nýbrž jeho problém, protože tím samým
by se nejen projevoval jako křesťan, ale začínal by jím poznenáhlu být, a proto by se
zpronevěřoval své vlastní víře.
Velmi specifickou skupinu představují tak zvaní mesiánští židé. Jsou to lidé, kteří
chtějí zůstat součástí Vyvoleného národa, slavit jeho svátky, zachovávat předpisy
Zákona, ale zároveň to vše propojují s vírou v Ježíše jako Mesiáše Izraele i celého světa,
v mnoha případech ho vnímají v souladu s Novým zákonem jako Pána, tedy jako
Bohočlověka. Tito naši bratři, a je jich dnes ve světě odhadem kolem osmi milionů,
evidentně spadají do oblasti křesťanské ekumeny. Připomínají nám židokřesťanské
kořeny Kristovy církve. V jejich případě zachovávání Tóry a obřízka neznamenají
nevíru v Krista, nýbrž „pouze“ jejich začlenění do společenství „starého“ Izraele.
I svatý Pavel, který horlil proti obřízce v případě etnokřesťanů, tedy křesťanů
nežidovského původu, nechal obřezat Timoteje, který byl Židem po matce. Vznikla-li
by jednou, jak doufáme, vlastní místní židovská církev v rámci katolické církve, pak by
v ní zřejmě platila zvláštní ustanovení. Propojení s vlastním národem by totiž velelo,
aby tito židovští katolíci zároveň zachovávali určité židovské obřady a obyčeje. Lze
tudíž předpokládat, že kupříkladu obřízka by se stala doprovodnou svátostinou
udělovanou při křtu. Jak by to bylo se slavením soboty? Zřejmě by se slavil sobotní klid
a nedělní mše přednostně v sobotu večer. To jsou však pouze naše názory a možná i
návrhy, které jednou posoudí církev. Teologové mají totiž právo a povinnost hledat
cesty, jak naplňovat požadavky zjevení a zároveň činit zadost znamením doby, skrze
něž k nám promlouvá Duch sesílaný Otcem i Synem.
Život farnosti číslo 1/2017
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Jsou známy případy židovských katolíků, kteří i v našich zemích v sobotu navštěvují
synagogální bohoslužbu a v neděli katolickou mši svatou. Oni sami danou situaci
zakoušejí poměrně bolestně. O těchto našich bratřích a sestrách by platilo to, co platilo
pro prvotní církev, v níž například svatý Jakub, bratr Páně, druhý biskup v Jeruzalémě,
slavil nejenom večeři Páně, ale také navštěvoval Jeruzalémský chrám a modlil se v něm.
V době přechodu od judaismu ke křesťanství může dotyčný zcela oprávněně využít
vzoru první generace křesťanů a nikdo by mu v tom neměl činit potíže. Písmo takový
postoj ospravedlňuje, a proto bychom proti tomu neměli nic namítat. Ono přechodové
období může trvat velmi dlouho. Pokud náš Pán někoho v tomto stavu ponechává i
desetiletí, můžeme v tom vidět připomínku naší hlubinné spřízněnosti se syny Izraele,
která navzdory nastalé plnosti zjevení nikdy nepomine. Jsme totiž jenom planá oliva
naroubovaná na velmi ušlechtilý kmen (srov. Řím 11). Nezapomínejme na to, že Ježíš,
Maria, Josef, Petr i Pavel a většina autorů novozákonních knih byli synové a dcery
Vyvoleného národa. I toto hodnocení je pouze naším soukromým názorem, který v
posledním důsledku podléhá soudu církve.
pokračování příště (Jak se stavět k uprchlické vlně?)
z publikace Křesťan a islám připravil Vojtěch Chupík

Křest Páně
Svátek Křtu Páně se slaví vždy
v poslední vánoční neděli slavnostním
způsobem. Ježíš přichází k Jordánu a je
od Jana pokřtěn. Ponoří se pod hladinu a
vystupuje na břeh. A právě tímto
ponořením pro Ježíše vše začíná. Otvírají
se nebesa a Bůh v tu chvíli zjevuje: „Toto
je můj milovaný Syn.“ A Ježíš to od té
chvíle stále zjevuje. Tím, jak se modlí, co
učí, co koná, hlásá: „Jsem Boží Syn, jsem
Mesiáš a přišel jsem vás zachránit před
zlem, hříchem a smrtí. Přišel jsem vám
zjevit Boha – Otce, abyste se mohli stát
Božími dětmi.“
I když si to možná neuvědomujeme,
je to ta nejdůležitější zpráva našeho
života. Její význam si plně uvědomíme,
až budeme umírat. Při křtu jsem se stal
dítětem Božím, otevřela se mi cesta do
nebe a já po ní mohl(a) jít. Dostalo se mi
pozvání, které dává smysl mému životu. To je veliká věc.
Ježíš začíná křtem veřejně zjevovat kdo je a proč tu je. U nás je tomu někdy naopak.
Po křtu zapomeneme, že jsme Boží děti a že máme svým životem zjevovat Otce.
Život farnosti číslo 1/2017
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Zapomeneme, že křest není cíl a konec duchovního snažení, ale začátek intenzivního
života s Bohem. Zvláště to někdy platí o rodičích. Chtějí, aby děti byly pokřtěné, ale
místo aby křtem začal pro jejich děti život víry, často křtem končí. Jak je smutné, když
je křest na dlouhou dobu poslední návštěva rodiny v kostele. Je to veliký nevděk vůči
Bohu. Dostali jízdenku (za kterou zaplatil Ježíš na Golgotě) na vlak do nebe, ale místo
aby do něj nastoupili, nechají ho ujet.
Malé dítě nemůže bez pomoci dospělých budovat vztah s Bohem. Za jeho víru
zodpovídají rodiče. Při křtu přijímají mimořádně těžké povolání: nadchnout, uchvátit
svým příkladem děti pro život s Bohem. To je ovšem možné naplnit, když sami svou
víru budou žít. Děti by měly cítit hrdost na své rodiče, na jejich víru, která se denně
projevuje moudrostí, laskavostí, ochotou nasadit se pro pravdu a spravedlnost,
odpuštěním, modlitbou, obětavostí… Víra by se neměla choulit někde v koutku našich
rodinných tradic, ale být vyvýšena nade vše.
Při Ježíšově křtu se otevřelo nebe a Ježíš viděl Ducha svatého, jak na něj
sestupuje. Od křtu se i my máme dívat na Boha jako na vzor, inspiraci svého života.
Neviditelného, věčného Boha vidíme v Kristu, který při křtu odhalil svůj vznešený
původ. „Kdo vidí mne, vidí Otce,“ říká Ježíš. Dnes není těžké vidět Krista. Máme
mnoho zbožných knih, různé překlady Písma, křesťanské časopisy, jen si najít čas a
začíst se do nich. Zajít i ve všední den na mši svatou a vyslechnout slovo Boží. Zastavit
se, pohlédnout k nebi a otevřít se Bohu, který i nám, pro Kristovy zásluhy denně říká:
„Ty jsi můj milovaný syn, moje milovaná dcera.“ To vše rozvíjí naši víru.
Proč to neděláme? Proč je to pro nás tak těžké? Protože jsme mnohdy otroci.
Otročíme mnoha pánům. Práci, zábavě, penězům, zálibám, pohodlí, vášním, majetku,
dětem… a na naši duši, na její setkání s Otcem nám nezbývá čas a síla. A to se nám pak
vrací. Stěžujeme si na nevděčné děti, špatnou společnost… Ale právě děti žijí podle
vzoru svých rodičů.
Někdy se lidé v nejtěžších chvílích konečně obrátí k Bohu a říkají: „Už se modlím,
už chodím do kostela, tak proč se mé problémy nevyřešily?“ Co dlouho zaséváme, to
také dlouhou dobu sklízíme. A kdo v mládí lehkovážně zasívá nevíru, nemůže to ve
stáří ze dne na den změnit. Vidíme to denně kolem sebe.
To, co si teď říkáme, nezní radostně. Život bez Boha totiž končí smutkem. Naše
radost ale může být v našem rozhodnutí tyto věci změnit. A dnešní svátek volá, že je
ještě čas dát to do pořádku.
Každé ráno kolem nás jede vlak do nebe. Od chvíle křtu máme v ruce tu jízdenku i
s místenkou, jen nastoupit. Udělat kříž a odevzdat den Bohu. Myslet na něj a připomínat
si ho. Ptejme se, co by dělal Ježíš v mé situaci, na mém místě? Podle toho se
rozhodujme a jednejme. Ježíš od křtu zjevoval Boha jako milujícího Otce. A to je úkol i
pro nás. To si můžeme připomenout vždy, když říkáme: „Otče náš“ – „Abba, Otče.“
Můj nebeský tatínku, ty jsi mne stvořil a také mne miluješ, chceš mě provázet mým
životem, nikdy se ode mne neodvrátíš. Dej, ať i já odrážím tvou velikost, moudrost a
krásu v tomto světě.
(z internetu)
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Pořad bohoslužeb v lednu 2017 – farnost Újezd
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
1. ledna : Neděle
Slavnost
BOHORODIČKY
PANNY MARIE

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
2. ledna : Pondělí
Sv. Bazila Velikého a
Řehoře Naziánského
3. ledna : Úterý
Ferie

15.30 Új.:
17.00 Dr.:

4. ledna : Středa
Ferie
5. ledna : Čtvrtek
Ferie

15.30 Új.:
17.00 Sl.:
17.00 Dr.:

6. ledna : Pátek
Slavnost ZJEVENÍ
PÁNĚ
(Svatých Tří Králů)
První pátek v lednu

6.30 Új.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:
18.30 Sl.:
6.30 Új.:

7. ledna : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:

7.00 Új.:
8. ledna : Neděle
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

9. ledna : Pondělí
Ferie
10. ledna : Úterý
Ferie
11. ledna : Středa
Ferie
Život farnosti číslo 1/2017

Za farníky
Za + d.p. P. Františka Petrů (výročí 20 let od
úmrtí)
Za + Rudolfa a Anastázii, jejich + dcery Marii
a Jarmilu, živé rodiny, jejich děti (z Vysokého
Pole), ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Jana Jarušku, rodiče z obou stran,
nemocnou osobu a Boží požehnání pro živou
rodinu

KA
SV
RA
ČR

KA
Za + rodiče Machučovy, jejich rodiče,
sourozence, syna Stanislava, dva zetě, vnučku
a duše v očistci
MJ
Za rodiče Jana a Marii Pavelkovy, jejich
rodiče, zetě Františka a Josefa, celou + rodinu
a dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za + Vladimíra Čecha
Za + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Kozubíkovy, + syny Aloise a
Vladimíra a živou rodinu
Za + Františka Černobilu, Duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
Za Ladislava Papeže, jeho rodiče, švagra,
jeho manželku, dar zdraví a požehnání pro
celou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, Fojtů, duše v očistci,
dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Josefa Michalčíka, + rodiče, P. Františka
Michalčíka, sourozence a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)

ŠF
SJ
AM
MJ
KA

ŠF
SV
AM
OS

15.30 Új.:
SJ
17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.00 Sl.:

Za + rodinu Hříbkovu, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
ŠF
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12. ledna : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

13. ledna : Pátek
Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve

14. ledna : Sobota
Sobotní památka PM

17.00 Sl.:

16.00 Lo.:
18.00 Új.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

15. ledna : Neděle
2. neděle v mezidobí

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

16. ledna : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

Za + Jana Běloně, děti, rodiče, sourozence,
celou + rodinu Běloňovu, Ovesnou a duše v
očistci
Za + rodiče Okaté, Ovesné, Jana Václavíka, +
manžely Pastyříkovy, Josefa Holíka, dceru,
zetě, dar zdraví pro živé rodiny a duše
v očistci
Za + rodiče Mozgvovy a za + manželku

SJ

Za živou a + rodinu Doleželovu, Hlavičkovu,
Tenčíkovu a duše v očistci
Večer chval
Za farníky
Za + Karla Dubce, syna, dvoje rodiče,
ochranu Boží, dar zdraví pro živé rodiny a
duše v očistci
Za + Jarmilu Stružkovu (výroční mše sv.)
Za rodiče Kořenkovy a Ludíkovy, dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu.

KA
SJ
RZ
MJ
ŠF

17. ledna : Úterý
Sv. Antonína
Velikého,
poustevníka
18. ledna : Středa
Panny Marie,
Matky Jednoty
křesťanů
19. ledna : Čtvrtek
Ferie
20. ledna : Pátek
Sv. Fabiána a
Šebestiána,
mučedníků

17.00 Dr.:

Za + rodinu Hübnerovu, Andrysovu, + Milana
Vyorala, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu

15.30 Új.:

Za Jiřinu Janošovu k nedožitým 90. nar.,
jejího manžela a Boží požehnání pro živou
rodinu

MJ

Za + Jana Machů, syna, zetě, rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Bohuslava a Ludmilu Šůstkovy, jejich
rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

KA

21. ledna : Sobota
Sv. Anežky Římské,
panny a mučednice

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

17.00 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.00 Sl.:

7.00 Új.:
22. ledna : Neděle
3. neděle v mezidobí
Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

ŠF
Za farníky
Za + Oldřicha Drgu, nemocnou manželku, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + Vladimíra Kozubíka (výroční mše sv.)
Za + Stanislava Mikulku, rodiče Urubkovy,
dva syny, prarodiče, dar zdraví, ochranu a
Boží požehnání pro živou rodinu

AL
SJ
ŠF
ČR

11.00 Dr.:
Život farnosti číslo 1/2017
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23. ledna : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

24. ledna : Úterý

17.00 Dr.:

Za + prarodiče Machů, jejich + děti, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

SV

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

15.30 Új.:
25. ledna : Středa
Svátek Obrácení sv.
Pavla, apoštola

17.00 Sl.:

26. ledna : Čtvrtek
Sv. Timoteje a Tita

17.00 Dr.:

27. ledna : Pátek
Sv. Anděly
Mericiové

15.30 Új.:
17.00 Sl.:

28. ledna : Sobota
Sv. Tomáše
Akvinského, kněze
29. ledna : Neděle
4. neděle v mezidobí
30. ledna : Pondělí
Ferie
31. ledna : Úterý

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00
8.15
9.40
11.00
15.30

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o Boží požehnání a dary Ducha svatého pro
celou rodinu
Za + Miloslava a Marii Váňovy, dceru
Jaroslavu, + rodiče, duše v očistci a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Josefa Ovesného, + rodiče, bratra,
švagra, ochranu a pomoc Panny Marie pro
živou rodinu

MJ

ŠF
Za + Františka Münstera, rodiče z obou stran,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
KA
Za naši skupinu modlitby matek a za všechny
matky na celém světě, za naši + členku Marii
Hlavičkovu
Za farníky
Za + Františka Roubalíka (výroční mše sv.)
Za + Ladislava Černobilu (výroční mše sv.)
Za Josefa Koutného, živou a zemřelou rodinu

KA
SV
RZ
SJ
ŠF

17.00 Dr.:

Sv. Jana Boska, kněze

Volné mše svaté si můžete objednat nejlépe e-mailem, když na našich webových
stránkách www.farnostujezd.cz na horní rám kliknete na nápis Mše 2017 a tam vyplníte
objednávkový lístek. Tam také najdete aktualizovaný kalendář farnosti.

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. ledna : Neděle
Slavnost
BOHORODIČKY
PANNY MARIE
2. ledna : Pondělí
Sv. Bazila Velikého a
Řehoře Naziánského
3. ledna : Úterý
Ferie
4. ledna : Středa
Ferie
Život farnosti číslo 1/2017

9:00
10.30

17:00

Za * a + farníky
Na poděkování za všechny milosti s prosbou
o milosrdenství pro rodinu Masařovu, Fraitovu,
Kozubíkovu, Zelenkovu, Markovu, Antonínovu
a za pomoc a dary Ducha svatého
Mše svatá a mariánské večeřadlo
(P. Jaroslav Stříž)
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5. ledna : Čtvrtek
Ferie
6. ledna : Pátek
Slavnost ZJEVENÍ
PÁNĚ
(Svatých Tří Králů)
První pátek v lednu
7. ledna : Sobota
Ferie
8. ledna : Neděle
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční
9. ledna : Pondělí
Ferie
10. ledna : Úterý
Ferie
11. ledna : Středa
Ferie
12. ledna : Čtvrtek
Ferie
13. ledna : Pátek
Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve
14. ledna : Sobota
Sobotní památka PM

16:00

Za + Josefa a Františku Lukovy a rodinu Janků

16:00
17.30

Na úmysl dárce

8.00

Za rodinu Máčalíkovu, syna Radka, rodiče Beňkovy, bratra
Františka a za duše v očistci
Za členy živého růžence (Horní Lhota)
Za děti které byly pokřtěny v roce 2016, za jejich rodiče a
kmotry
Za děti které byly pokřtěny v roce 2016, za jejich rodiče a
kmotry

17:30
9:00
10.30
17:00
17:30

16.00

17:30
9:00

15. ledna : Neděle
2. neděle v mezidobí
10.30
16. ledna : Pondělí
Ferie
17. ledna : Úterý
Sv. Antonína Velikého,
poustevníka

Za * a + Šenovskou a Bačovu a za duše v očistci

17:00

Za + Olgu a Zdeňka Růžičkovy, sestru Ivanu
Rechtorovičovu, rodiče Bobákovi s prosbou o požehnání
pro * rodiny

Za rodinu Zelenkovu a Hložánkovu s prosbou
o požehnání, dar víry a za duše v očistci
Za + Karla a Františku Kunderovy k nedožitým
95 narozeninám, jejich rodiče, sourozence
a za dar víry, zdraví a ochranu pro * rodinu
Za + Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče
a sourozence, vnuka Petra, duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro * rodinu
Za * a + farníky

17:30

18. ledna : Středa
Panny Marie,
Matky Jednoty křesťanů

19. ledna : Čtvrtek
Ferie
20. ledna : Pátek
Sv. Fabiána a
Šebestiána,
mučedníků
Život farnosti číslo 1/2017

16:00

Za + Aloise Hustého, syna, rodiče Husté
a Hajdůškovy, Františku Rafajovu, za duše v očistci,
dar zdraví a požehnání pro celou rodinu

17:30

Za + Annu Váňovu, rodiče Váňovi a Babáčkovi
a za celou * a + rodinu
Stránka 21 z 24

21. ledna : Sobota
Sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
22. ledna : Neděle
3. neděle v mezidobí
Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka
23. ledna : Pondělí
Ferie
24. ledna : Úterý

17:30
9:00
10.30

Za + Josefa Machů, manželku, + syna Josefa,
vnučku a za celou * rodinu
Za Miloslava a Annu Malotovy, * a + rodinu
Malotovu a Ulrichovu a za duše v očistci
Za * a + farníky

17:00

Za celou * a + Majzlíkovu

16:00

Za * a + farníky

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

25. ledna : Středa
Svátek Obrácení sv.
Pavla, apoštola
26. ledna : Čtvrtek
Sv. Timoteje a Tita
27. ledna : Pátek
Sv. Anděly Mericiové
28. ledna : Sobota
Sv. Tomáše
Akvinského, kněze
29. ledna : Neděle
4. neděle v mezidobí
30. ledna : Pondělí
Ferie
31. ledna : Úterý
Sv. Jana Boska,
kněze

17:30
17:30
9:00
10.30

Na poděkování za dar mateřství a otcovství
Za + Miladu a Vladimíra Švarcovy, rodiče z obou stran, za
duše v očistci a za celou * rodinu
Za Josefa Hubáčka, jeho bratra Bohumila, rodiče z obou
stran a za * a + rodinu

17:00

Na poděkování za 60 let života, dar zdraví a požehnání pro
* rodinu

17:30

Za * a + rodinu Boháčovu a Vrlovu

Volné mše svaté si můžete objednat u Vašeho duchovního správce podle jeho instrukcí.

ZPRÁVY A INFORMACE
Vánoční koncert ve Slopném v neděli 8. ledna 2017 v 18.00 hodin večer pěvecký sbor
Janáček přednese skladby z díla Jana Jakuba Ryby.
Rodinné centrum nabízí: SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi
modlit za vaše úmysly...“ Nabízíme již pátým rokem možnost zasílat nám vaše osobní
prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše
úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na
olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše
sv. P. Petrem Bulvasem. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731
800. Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz (prosby
nebudou zveřejňovány).
Život farnosti číslo 1/2017
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POŘAD BOHOSLUŽEB V ZIMNÍM OBDOBÍ 2017
ÚJEZD
Pondělí

DRNOVICE

17.00
15.30

17.00

Čtvrtek

17.00

Pátek

15.30

Sobota

6.30

NEDĚLE

7.00
9.40

Svátky
ve všední
den

LOUČKA

15.30

Úterý
Středa

SLOPNÉ

17.00
16.00

6.30
15.30

11.00

8.15

17.00

18.30

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v lednu 2017
_______________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

7.1.:
14.1.:
21.1.:
28.1.:

9.
10.
11.
12.

7.
8.
9.
10.

7.
8.
9.
10.

ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost
v Újezdě pro vnitřní potřebu farníků z Újezda a Horní Lhoty. Členové redakční
rady: Ing. Jarmila Váňová a Mgr. Gabriela Pavelková. Adresa: Římskokatolická
farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5, telefon: farnost Újezd: 731619849;
farář Újezd 603154041; farnost Horní Lhota: 605206320; farář Horní Lhota:
604442038; mail: rkf.ujezd@volny.cz; fahornilhota@ado.cz Webové stránky:
www.farnostujezd.cz; a www.farnosthornilhota.cz. Příspěvky doručte do
dvacátého dne předcházejícího měsíce.
Život farnosti číslo 1/2017

Stránka 24 z 24

